
 
                                                                                    Χαιδαρι:19-05-2022                         

                                                                     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
                                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55.22 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την προμήθεια και τοποθέτηση  «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ » (τεμ.13) στο ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Χανίων 

4 – Αθήνα όπου στεγάζεται η Α΄ Κοινωνική Επανένταξη, με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης με 

συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπ. δαπάνης 11.031,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/21, άρθρο 50. 

      Έχοντας υπόψη:  
1. Τον  Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε). 
4. Τον Ν. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α΄147)». 
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

6. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:22REQ010527871 
7.  Τη με αριθμ.  11933/20-04-2022 ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΗΣ  με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 

διαγωνισμού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ » 
(τεμ.13) στο ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Χανίων 4 – Αθήνα όπου στεγάζεται η Α΄ Κοινωνική 
Επανένταξη, προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.031,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%) 

Το ΨΝΑ απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών 
σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στους οικονομικούς 
φορείς  για την υποβολή 
 

1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για  προμήθεια 
«ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ » (τεμ.13,  κλιματιστικά 9000BTU 8τεμ, κλιματιστικά 12BTU 3τεμ  κ΄ κλιματιστικά 
24BTU 2τεμ ) στο ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Χανίων 4 – Αθήνα όπου στεγάζεται η Α΄ Κοινωνική 
Επανένταξη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.031,00€ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Τα κλιματιστικά μηχανήματα τύπου SPLIT, θα τοποθετηθούν ως κάτωθι: 

ΥΠΟΓΕΙΟ:       δύο (2) κλιματιστικά 9000 BTU 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ:         ένα (1) κλιματιστικό  12000 BTU 

                        τρία (3) κλιματιστικά 9000 BTU 

 

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: δύο (2) κλιματιστικά  12000 BTU 

                        τρία (3) κλιματιστικά 9000 BTU 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Τηλ. 213 2054241 mail: promithkk@psyhat.gr 
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Β΄ ΟΡΟΦΟΣ (ΣΤΕΚΙ): δύο (2) κλιματιστικά  24000 BTU 

Παρατήρηση: Η εταιρία, πριν την κατάθεση της οικονομοτεχνικής προσφοράς, θα επισκεφτεί το χώρο όπου θα 

τοποθετηθούν τα κλιματιστικά, προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για τις συνθήκες των χώρων 

εγκατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων.  

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 9000 btu/h 

• Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση 

• Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter 

• Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 9000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT 

• Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο 

• Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου 

• Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α και για τη ψύξη και για τη θέρμανση 

• Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς 

• Θα έχει τηλεχειριστήριο 

• Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία 

• Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη 

• Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον 

• Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE 

• Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του 
μηχανήματος 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 12000 btu/h 

• Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση 

• Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter 

• Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 12000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT 

• Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο 

• Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου 

• Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α και για τη ψύξη και για τη θέρμανση 

• Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς 

• Θα έχει τηλεχειριστήριο 

• Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία 

• Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη 

• Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον 

• Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE 

• Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του 
μηχανήματος  

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 24000 btu/h 

• Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση 

• Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter 

• Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 24000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT 

• Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο 

• Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου 

• Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α και για τη ψύξη και για τη θέρμανση 

• Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς 

• Θα έχει τηλεχειριστήριο 

• Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία 

• Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη 

• Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον 

• Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE 

• Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του 
μηχανήματος 
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2.    Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ  ́ελάχιστον τα ακόλουθα:  

α. Την καθαρή τιμή ανά είδος.  
β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
Ο μειοδότης θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:  

✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας , με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.. 

✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 
4412/2016,  περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.   

✓ Δικαιολογητικά κατακύρωσης (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16): 
Ποινικό μητρώο 
Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 
ΓΕΜΗ  
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) 
συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο καθεστώς 
ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης 
υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής 
διαχείρισης του Ν. 4307/2014.  

 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 

 

3.  Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας (υπόψιν εκάστοτε Επιτροπής 

Ελευθέρου Εμπορίου του Ψ.Ν.Α.) σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 03/06/2022, και ώρα 

10:00π.μ., στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι 

συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο 

και στα ποσά. (Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες κατά 

την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ως καταληκτική) 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.  
 
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.  
 
Α/Α 539/2022   ποσού 11.031,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 
 
Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ». 
 
 

                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  ΨΝΑ 

                       Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                               ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ  
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